
 
 

       Turnhout / Vosselaar, oktober 2014 

 

Beste vtbKultuur-deelnemer, 

 

Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van 2014, waarmee wij het komende najaars-/winter-

seizoen inluiden. We laten u zien, wat u wellicht gemist heeft in de afgelopen weken, maar  

belangrijker is dat gene wat er in de komende weken op het programma staat. 

 

Een terugblik: 
 

Op 28 augustus waren we bij de Boterhammen in het Park in Brussel. Op het programma 

stond Het Groot Liedboek van Wannes Van De Velde + Delrue, met aansluitend een zeer 

interessante gegidste wandeling in Matongé: van Afrikaanse wijk naar multiculturele wijk. 

 

Op zondag 31 augustus waren we met de afdelingen van de provincie op de Cultuurmarkt in 

Antwerpen op het Steenplein. Het was een feest voor de hele familie, met de nadruk op de 

kinderen. 

 

Op 12 oktober bezochten we het Retabel Schoonbroek en de Postelse Pracht. Het retabel 

van Schoonbroek blijft elke keer weer een belevenis en de tentoonstelling Postelse Pracht in 

de bibliotheek van de Abdij van Postel gaf een prachtig beeld van de schoonheid van de 

miniaturen, boeken en kaarten die de bibliotheek in haar bezit heeft. 

 

Het programma voor de komende weken: 

Zaterdag 8 november bezoeken we samen met de verschillende vtbKultuur-afdelingen van 

de Kempen de tentoonstelling "Vikingen" in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. 

 

 

 

De tentoonstelling die op 18/10/14 z'n deuren openzet voor 

het grote publiek, zal zoals alle vorige tentoonstellingen in 

het Gallo Romeins museum, ook deze zeker de moeite zijn. 

Daarom is het bezoek onder leiding van een ervaren gids 

zeker en niet te missen kans en is dus deze regioactiviteit 

zeker een aanrader. 

Aanvang: 14.00 uur  Prijs: leden € 13,00 , niet-leden € 15,00. 
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Woensdag 12 november bieden we u een reportages over Albanië.  

 

 

 

 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Locatie: Jeugdhonk De Nok - Vosselaar 

 

Prijs: leden € 5,00 , niet-leden € 7,00 

 

In de hoofdstad Tirana vind je de mooie 

Ethem-Bey moskee, want 2/3e van de 

inwoners zijn moslim. Tijdens de 

communistische periode werd godsdienst 

verboden, kerken en moskeeën gesloten 

en in de steden wilde despoot Hoxha 

afbreken om mooier herop te bouwen. 

Maar enkele steden bleven gespaard: de 

bazaar van Kruja heeft zijn ziel 

teruggevonden en de stad Girokastra 

bewaart oude wijken en hoge Turkse 

huizen. Maar Berat, de "stad met 1000 

vensters" is zeker de mooiste. In Apollonia 

en Butrint vind je Byzantijnse kerken en 

Grieks-Romeinse ruïnes. Albanië heeft 

een "riviera" maar op het platteland zijn er 

overal beelden uit de vroegere tijden. Dit 

alles is Albanië, met bovenop vriendelijke 

mensen, want zo zijn de Albanezen. 

 

Verdere plannen en activiteiten: 

We denken na over nieuwe reportages, voorleesmiddagen voor kinderen en ouders, een 

kinderwandeling in Antwerpen, een lunch-concert met aansluitende wandeling in Antwerpen 

en nog vele andere zaken. 

 

Als u een idee hebt voor een activiteit, maar u wilt dat niet alleen doen, laat het ons weten. 

We pakken het graag op om samen met u te kijken of het realiseerbaar is. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 vtbKultuur Turnhout     vtbKultuur Vosselaar 

 Karl Coopmans     Jaap Huizinga 

  

mail:  turnhout@vtbkultuur.be    vosselaar@vtbkultuur.be 

tel.: 0477 37 67 53      014 81 15 55 
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